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Wykonywanie dzia³alnoœci polegaj¹cej na geologicznym 

sk³adowaniu CO  mo¿e wymuszaæ na Operatorze zmiany 2

organizacyjne w przedsiêbiorstwie lub zmiany zwi¹zane 

z eksploatacj¹ sk³adowiska. Z uwagi na to, chroni¹c 

pewnoœæ obrotu i œrodowisko naturalne, europejski 

ustawodawca nakaza³ pañstwom cz³onkowskim, aby 

zapewni³y, ¿e ¿adne istotne zmiany nie bêd¹ wprowadzane 

w ¿ycie bez nowego i zaktualizowanego pozwolenia 

na sk³adowanie. W tym celu Dyrektywa na³o¿y³a na 

w³aœciwe organy pañstwowe obowi¹zek dokonywania 

przegl¹du i aktualizacji pozwoleñ. W wyniku przegl¹du 

mo¿e dojœæ do aktualizacji pozwolenia, a w skrajnych 

przypadkach organ pañstwowy bêdzie uprawniony 

nawet do wycofania pozwolenia na sk³adowanie. 

Wycofanie pozwolenia mo¿e nast¹piæ po przeprowadzeniu 

przegl¹du wykazuj¹cego nieprawid³owoœci okreœlone 

w Dyrektywie. Niezale¿nie od powy¿szego przegl¹du 

dokonuje siê po 5 latach od wydania pozwolenia, 

a nastêpnie co 10 lat.

Dyrektywa przewiduje szereg procedur na wypadek 

wycieku CO  ze sk³adowiska. Poza obowi¹zkami 2

dotycz¹cymi poinformowania odpowiedniego organu 

i podjêcia dzia³añ naprawczych, Operator obowi¹zany

jest przedstawiæ do umorzenia posiadane uprawnienia 

do emisji CO .2

Dyrektywa wyznacza pañstwom cz³onkowskim czas na 

jej wprowadzenie do krajowych porz¹dków prawnych 

do 25 czerwca 2011 r. Zgodnie z propozycj¹ 

Ministerstwa Œrodowiska powinno to nast¹piæ poprzez

nowelizacjê przepisów ustawy Prawo geologiczne 

i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. Z uwagi na szeroki 

zakres regulacji Dyrektywy, tj. wp³yw na œrodowisko 

naturalne, rynek energetyczny czy prowadzenie 

licencjonowanej dzia³alnoœci gospodarczej, wprowadzenie 

jej do polskiego porz¹dku prawnego wymagaæ bêdzie 

nowelizacji równie¿ innych ustaw (np. ustawy 

o udostêpnieniu informacji o œrodowisku i jego ochronie, 

udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz 

o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, ustawy 

Prawo energetyczne, ustawy o swobodzie dzia³alnoœci 

gospodarczej).

Przegl¹d, aktualizacja i wycofanie pozwolenia 

na sk³adowanie

Co w przypadku wycieku?

Wprowadzenie Dyrektywy do polskiego porz¹dku 

prawnego

W dniu 23 kwietnia 2009 roku wydana zosta³a 

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/31/WE w sprawie geologicznego

sk³adowania dwutlenku wêgla, zmieniaj¹ca 

liczne dotychczasowe regulacje (dyrektywê 

Rady 85/337/EWG, Euratom, dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 

2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 

2008/1/WE i rozporz¹dzenie (WE) nr 

1013/2006, dalej zwana „Dyrektyw¹”).  

Jest to pierwszy unijny akt prawny reguluj¹cy 

zagadnienia zwi¹zane z geologicznym 

sk³adowaniem CO .2

Carbon Capture and Storage (CCS), czyli 

„wychwytywanie i geologiczne sk³adowanie 

dwutlenku wêgla”, polega na wychwytywaniu 

dwutlenku wêgla (CO ) z instalacji przemys³owych 2

i transporcie stworzon¹ w tym celu instalacj¹ na 

sk³adowisko, gdzie CO   ulega wt³oczeniu do 2

odpowiedniej formacji geologicznej w celu trwa³ej, 

wieloletniej izolacji. Zastosowanie technologii CCS 

ma wesprzeæ kraje cz³onkowskie UE w realizacji 

redukcji CO .2

Jednym z najistotniejszych elementów Dyrektywy 

jest obowi¹zek kontroli sk³adowania zat³oczonego CO  2

przez pañstwa cz³onkowskie. W Polsce organem 

odpowiedzialnym za kontrolê oraz wydawanie 

pozwoleñ na sk³adowanie bêdzie Minister Œrodowiska. 

Planowane jest te¿ utworzenie dodatkowego podmiotu 

– Krajowego Administratora Podziemnego Sk³adowania 

(KAPS) – który mia³by przej¹æ czêœæ obowi¹zków 

i uprawnieñ dotycz¹cych CCS.

Przedsiêbiorca (Operator), ubiegaj¹cy siê o pozwolenie 

na sk³adowanie, zobowi¹zany jest do przedstawienia 

odpowiedniego zabezpieczenie finansowego. 

Formê i tryb zabezpieczenia Dyrektywa pozostawia 

ustawodawstwu krajowemu zastrzegaj¹c jedynie, 

¿e samo zabezpieczenie musi byæ wa¿ne i skuteczne

przed rozpoczêciem zat³aczania. Œrodki finansowe 

musz¹ przede wszystkim pokryæ koszty monitorowania 

sk³adowiska przez okres 30 lat oraz koszty ponoszone 

przez organ odpowiedzialny za zapewnienie 

ca³kowitego, sta³ego i hermetycznego sk³adowania .

Co to jest CCS?

Pozwolenie na sk³adowanie

Zabezpieczenie finansowe

CO2
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